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Freixo de Espada à Cinta pertence ao distrito de Bragança.

É uma vila cheia de história, podendo ser usufruída pelo visitante com enorme satisfação que, ao percorrer o

casco histórico com as suas ruas cheias de portadas e janelas manuelinas, as antigas muralhas e torre medieval

bem como a Igreja, desfrutará com certeza de um prazer sem comparação.

No presente ano registou-se um aumento significativo no número de visitantes, sendo que a promoção que o

atual Executivo Autárquico tem feito do concelho contribuiu claramente para o quadro atual de turistas que

visitam Freixo de Espada à Cinta. Vejam-se por exemplo todos os artigos publicados pela comunicação social,

regional, nacional e especializada, e redes sociais. É indiscutível, Freixo de Espada à Cinta tornou-se um

destino turístico de excelência.

Todavia, tal como a maioria dos territórios que partilham da interioridade de Freixo de Espada à Cinta, o desafio

que surgiu no último ano foi o de revitalizar e modernizar alguns dos espaços desse centro histórico, nunca

perdendo de vista os valores identitários e patrimoniais, a compatibilização entre habitação e lazer, as questões

da transformação de usos do edificado e, evidentemente, os instrumentos de financiamento e legislativos.



4

ANTES

Antes do início do projeto de “Requalificação e Valorização do Castelo de 
Freixo de Espada à Cinta e sua Envolvente”.
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AGORA

As escavações arqueológicas 
revelaram a existência de vestígios 
de uma fortificação medieval do 
séc. XV, que urge preservar. 
Requalificação das acessibilidades 
do local, com colocação de uns 
passadiços na envolvência da 
Torre que estão na fase final da 
obra.
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ANTES

Exemplo do casario habitacional existente na Praça Jorge Álvares –
coração do Centro Histórico.
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AGORA

Requalificação das fachadas 
exteriores das estruturas 
habitacionais, mantendo a 
traça original. Revitalização 
do Centro Histórico com 
integração de novos negócios.



ANTES
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Antigo edifício que albergou os Paços do
Concelho até 1862. Depois foi Escola Primária
nos anos 20/30 e Quartel dos Bombeiros na
década de 70, do século passado.
Mais tarde, converteu-se no edifício da
Biblioteca Municipal.
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AGORA Devido à sua localização 
privilegiada, em pleno Centro 
Histórico, procedeu-se à 
centralização e alocação do 
Posto de Turismo Municipal 
neste ponto turístico estratégico, 
e à recolocação de bicicletas, 
num projeto com o Agrupamento 
Europeu de Cooperação 
Territorial Duero-Douro.
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